ODS 11: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
”Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, assegurances, resilients i sostenibles“
L’objectiu 11 pretén aconseguir ciutats i comunitats sostenibles, a través
de l’accés de tota la població a habitatges, serveis bàsics i mitjans de
transport adequats, assequibles i segurs, especialment per a les persones
en situació de vulnerabilitat i fomentant en les ciutats la reducció de
l’impacte mediambiental, les zones verdes i espais públics segurs i inclusius, un urbanisme sostenible i una millora de les condicions en els barris
marginals. A més, es pretenen aconseguir la preservació del patrimoni
cultural i natural del món, fer front als impactes dels desastres naturals
en els assentaments humans i enfortir el vincle entre les zones urbanes i
rurals per generar desenvolupament que beneficiï ambdues.
Les organitzacions tenim un paper clau per aconseguir aquestes metes, introduint criteris de mobilitat sostenible a nivell intern, fomentant les infraestructures i processos sostenibles, preservant el
patrimoni cultural i natural i impactant positivament en les poblacions en què operem.

Com participa Mutua Balear?
•

Proporcionant condicions laborals i sous dignes als empleats, per assegurar que aquestes persones puguin
accedir a un habitatge i serveis bàsics adequats, segurs i assequibles.

•

Utilitzant vehicles d’empresa que utilitzin criteris d’eficiència energètica, energies netes i siguin accessibles
per a tothom. Optimització dels desplaçaments durant la jornada laboral.

•

Introduint a les nostres oficines i instal·lacions espais comuns per a tots els empleats adaptats perquè
siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

•

Invertint en tecnologia i serveis enfocats a la implantació de models intel·ligents de serveis públics sostenibles.

•

Adaptant horaris flexibles per als treballadors.

•

Transformant les oficines, edificis i instal·lacions de l’empresa, millorant la seguretat i l’eficiència energètica.

•

Fixant objectius anuals per a la reducció de consum de paper, aigua i altres recursos naturals en tots els
centres de treball.

•

Reduint el consum energètic, perquè la població del nostre entorn tingui més recursos a la seva disposició.

•

Portant a terme una gestió adequada de les aigües residuals i residus en l’organització, especialment els
generats en l’assistència sanitària, conscienciant els empleats entorn a aquestes qüestions i posant en marxa els processos necessaris, principalment a través dels diferents Plans de gestió de residus.

•

No impactant directament o indirectament a través de les activitats i operacions de l’organització, en zones declarades patrimoni de la humanitat o espais naturals protegits.

•

Creant una cultura de drets humans a l’empresa, a través de la implantació dels Principis Rectors sobre
Empreses i Drets Humans de Nacions Unides, per evitar impactar sobre els drets humans de les persones
residents a les ciutats i protegir el seu patrimoni cultural i natural.

